
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְפםיִחָס.

.'EיֶרָעLְדַחַאaְחַסtַָהתֶאַחaBְזִללַכeתאG')א
אֵמָטדָחֶאטֶבleLֵיִפֲא,רֵמBאןBעְמLִיaִַר
eLְרָאkַָהלMְהְטםיִטָבBַה,םיִרlָלeעBNִןי
אָמְעַטיאַמ.ןָמְצַעְלןיBNִעeלlַָהְוןָמְצַעְל
cְַרaִיLִעְמBרַבָסָק.ןLֵיִאדָחֶאטֶבwְלָהָקיִר.
אֵמָטדָחֶאטֶבleLֵיִפֲא)א,רֵמBאהָדeהְייaִַר
eLְרָאkַָהלMְהְטםיִטָבBֲעַי,ןיִרNeaְטeהָאְמ,
Lְֶרָקןיֵאaַיִצןaeלָחרeַר.קaִהְייeרַבָסהָדLֵטֶב
ןיֵאְו,אbְָלַפeאbְָלetַהְלeוָהְו,לָהָקיִרwְיִאדָחֶא
.הָאְמeטeaְהkelְיִדְבָעְוקeלָחרaeיִצןaְַרָק
הָצֱחֶמeןיִרBהְטהָצֱחֶמלֵאָרNְִיeיָה,רַמzְיִא
.ץֶרaְLֶןֶהֵמדָחֶאןיִאnְַטְמ)ב,בַררַמָא,ןיִאֵמְט
,eהיְיַדeחְליֵנָהְוeהיְיַדeחְליֵנָהeדְבֶעיֶנ,יאnַַאְו
cְַה)גבַררַמָאאָהlָלeעBNִַהְוןָמְצַעְלןיlָלe
ןBגkְןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,יִרְמָא.ןָמְצַעְלןיBNִע
LֶיָהeעןיִאֵמְטBַהלַעןיִפְדhְהBיִא.דָחֶאןיִר
eהekelְדְבֶעיֶנ,םיִאֵמְטאeaָרeהְלeוָה,יִכָה
aְטeָלרַבָס.הָאְמdkְא"רaֶאָיְתַמןcְןיֵארַמָא
,יִכָהיִא.הָאְמeטְלרaeיvִַהתֶאַעיִרְכַמדיִחiַָה
eהיְיַדeחְליֵנָהeדְבֶעיֶנ,dיzְֵכeדְלןיָיeLְקרַדָה
אzַpָאkָיִאיִא,ק"האlֶָא.eהיְיַדeחְליֵנָהְו
cְָלרַבָסdkְַתpַָקאnָאcְרַמָאtְַלbָאeְלַפbָאָלא
הָדeהְייaִַרdkְָלרַבָסְו,הָאְמeטeaְהkelְיִדְבָע
cְְרָקןיֵארַמָאaַיִצןaeלָחרeַטְמ,קnְדָחֶאןיִא
ןֶהֵמדָחֶאןיִחLַlְְמ,רַמָאאelָעְו.ץֶרaְLֶןֶהֵמ
ןיִטֲחLBרַבָסָק.ץֶרpeaְLֶֶאnְַטיִו.הָקBחְרCֶרֶדְל
eהֵחְדַמ.תֵמpeaְֶאnְַטיִו.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְו
הzַָאeהֵחְדַמיnֵַנאLְzַָה.Bתָגיִגֲחֵמהzַָא
יnֵַנתֵמaְ.יִנaַMֵדיֵבָעcְ)א(רLְָפֶא.Bחְסtִִמ
.LֶlBיִניִמdLְיֵלהֵוָהcְ,יִעיִבaַMְדיֵבָעcְרLְָפֶא
ןLBאִרcְןיִמeלzַLְ)דeהkelְא,אelָערַבָסָק
אָכיֵהלָכְו,eהelְכaְיֵזֲחןLBאִרaָיֵזֲחcַב;eהְניִנ
cְיֵזֲחאָלaָאִרLBיֵזֲחאָלןaְכelְהe.הְלרַמָאe
תיֵיָצןאַמ,אelָעְלdיֵלeרַמֱאֶוeליִז,ןָמְחַנבַר
cְיִסרַקָעkֵיdeַמLְkְיֵנdיִא.טיֵהָרְוzְיָהג,רַמe
,בַררַמָא,םיִתֵמיֵאֵמְטןָטeעיִמeןיִבָזןeaָר
ןLBאִרaָאGןיBNִעןָניֵאםיִתֵמיֵאֵמְטןָתBא
אָטeעיִמeוָהcְ,יִדְבָעאָלןLBאִר.יִנaַMֵאGְו
eעיִמeיִדְבָעאָלאָטaָאִרLBן;aַMֵַניִנnֵאָלי
דיֵבָעןLBאִרaָרaeיִציִדְבָעcְאָכיֵהלkָ,יִדְבָע

eהְלרַמָא.יִנaַMֵדיִחָידיֵבָעאָלןLBאִרaָרaeיִציִדְבָעאָלcְאָכיֵהלkָ,יִנaַMֵדיִחָי
Lְמeליִז,לֵאeרַמֱאeיֵלdַאְלaֲָעַיְו')ב,)האNeִייֵנְבNְַהתֶאלֵאָרtָחַסaְמBדֲעB'
.dיֵלתַדְבָעיאַמןיִבָזeהekelְוֲהיd,kִיֵלeרַמֱאeליִז,eהְלרַמָא.dיֵלתַדְבָעיאַמ
יֵאֵמְטןeaָרeיָה,רַמzְיִא.רLְָפֶאאָליnֵַנאָכָה,רLְָפֶאאָלרLְָפֶאאָלcְןָויkֵאlֶָא
בַרְו,הָאְמeטaְאaַָהחַסֶפְלןיִמeלzַLְןיֵאדרַמָאאָנeהבַר,ןיִבָזןָטeעיִמeםיִתֵמ
,יִגְלtַיִמָקאָהaְאָמיֵנ.הָאְמeטaְאaַָהחַסֶפְלןיִמeלLzַLְֵירַמָאהָבֲהַארaַאcַָא
cְןאַמcְןיֵארַמָאzַLְלeַהחַסֶפְלןיִמaָאaְטeט)ורַבָסָק,הָאְמeהָאְמcְחeאיִההָי
aְיִצaeֵיד"מו,רLzַLְלeַהחַסֶפְלןיִמaָאaְטeטרַבָסָק,הָאְמeההָאְמezְהָר
aְיִצaeאָל,יִרְמָא.ר,cְכelֵטאָמְלָעיeהָאְמcְחeהָיaְיִצaeר,eאָהְבtְרַבָסרַמ,יִגיִל

'GתאeְזִללַכaBַהתֶאַחtָחַסaְדַחַא'.aִLְדיִחָיליִבGְזִתאaֶָחpe,Lֶiְאֵה
.לָהָקיִרwְיִא:הiִָטְנדַצםBLeתָטיִחaִLְליִעBמeםֵרbBדיִחiַָהBתBא
eיִמlְֵרָפְמאָתLaְהBיָרBת)cַהף:(cְיֵלרַמָאָקdבֹקֲעַיְלאָנָמֲחַר'bBיeלַהְק
bBִמהֶיְהִיםִיnֶjָ',eנרָבְכBדְלeלBkַָהלMְחםיִטָבeִמץaְִליִה,ןיִמָיְנkָC
LֵָחדָחֶאטֶבLeבkְיִצaeיִמאָלְורcְיֵח
םִאןיִרBהְטףַא.הָאְמeטNeaְֲעַי:יִנMֵַל
יִכיֵהיkִ.ןֶהֵמדָחֶאןיִאnְַטְמ:eצְרִי
cְוֱהיֶנeרBְעיֶנְו,ןיִאֵמְטבaְדekelְהe
]aְטeהָאְמ[:LֶיָהeעןיִאֵמְטBלַעןיִפְד
םיִרBהְטeזֲחאָלcְ.דָחֶאןיִרBהhְַה
aָאִרLBקרַדָה:ןeLְדְלןיָיeְכzֵיd.cְוָהe
ןָמְצַעְלNeֲעַיeלlַָהְו,אbְָלַפeאbְָלetַהְל
.'eכק"האlֶָא:ןָמְצַעְלNeֲעַיeלlַָהְו
eעְלBהָצֱחֶמלַעהָצֱחֶמםָלcַיֵנָתָקאָקוְו,
תיִאcְאzַpָתַחLְkַַמיִא,בַרק"הְו
אָלאbְָלַפeאbְָלtַרַמָאcְק"תdkְיֵל
eלlַָהיֵנָתָקְדkִ,הָאְמeטaְןיִרBהְטיִדְבָע
רַמָאcְהָדeהְייaִַרְכe,ןָמְצַעְלןיBNִע
דיֵבָעיkִִמ,קeלָחרaeיִצןaְַרָקןיֵא
גיֵלtְִמאָלןLBאִרaָהָאְמeטaְלָהָק
רeסָאcְ,הָרֳהָטaְןיִרBהְטדַבֱעיֶמְל
אָתlְיִמאָחְכBמcְ,רָבcַָהיאַנLֶbְ,קֵלָחיֵל
aְאָיְדֶהkְLֶpִֵאןיִרָהְזleֵאֵמle:ַטְמnְןיִא
eהdkelְיֵדaְְעֶנְו.ץֶרaְLֶןֶהֵמדָחֶא
aְטeהָאְמ:LBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְר
Lֶה.ץֶרBאְליֵזֲחַוליִאBְליִה,אָתְרkָC
:הָאְמeטְלרaeיvִַהתֶאַעיִרְכַמןיֵא
לBkָאnְַטְמהzַָאLֶ,רָחָמלB.Lֶתָגיִגֲחֵמ
Lְִפֶא:הָעְבLָרcְתָגיִגֲח.דיֵבָעBaַMְיִעיִב
LֶלtֶחַסLֶהeאLְיִניִמLֶlB,cְאָהkָל
LִהָעְבzַLְלeיֵלתיִאןיִמd:רַבָסָקkelָן.
ןLBאִרלLֶןיִמeלzַLְ,לֶגֶרלLֶםיִמiַָה
אzְָגeלְפe,הֶזָלהֶזןיִמeלzַLְןָניֵאְו,ןֵה
dיֵלתיִאcְןאַמe,).טףcַ(הָגיִגֲחaַאיִה
kelָןzַLְלeאִרָלןיִמLBאָכיֵהרַבָסןcְאָל
תיֵיָצןאַמ:יֵזֲחאָלzeןLBאִרָליֵזֲח
רַקָעיִכְו:הָקBחְרCֶרֶדְלַחLְzַlִֵהְל.Cָל
,ויָתBדֵתיִוBלֳהָא.dיkֵיִסְוdיֵנLְkְַמ
ַחיִרְטַהְלeנָלעַמLְִייִמ,הiִָמְתaִ,טיֵהָרְו
ןeaָר:בַרkְאָפיִדֲעאָהkָCְליִה,Bמְצַע
ןיֵא:ןLBאִרaָדַבֱעיֶמְלeצָמאָלcְ.ןיִבָז
zַLְלeַהחַסֶפְלןיִמaָאaְטeןיֵאְו.הָאְמ
:eרֲהָטleיִפֲאיִנMֵַהתֶאןיBNִעןיִבfַָה
הָיeחcְהָאְמeטרַבָסאָנeהבַר
,BביִרְקַהְלרezַהיBLִקְבe.רaeיִצaְאיִה
]אםיִרBהְטeaִהְלןַניLַeְִמאָלkָCְלִה

אcַָאבַרְו:יִנMֵַלןיִאֵמְטיֵחְדיִמְל
ןַניLַeְִמe.רaeיִצaְאeהרzֵיֶהרַבָס
:יִנMֵַלןיִבָזeחָדְו,]אןיִרBהְטeaִהְל

הָרֳהָט

,םיִרBהhְַהןִמדָחֶא,eLריtֵ.הָקBחְרCֶרֶדְלןֶהֵמדָחֶאןיִחLַlְְמ
eחLַlְְיהaַָרcְַא,א"ָביִרְלהLֶָקְו°.'ץֶרpeaְLֶֶאnְַטיִו'Cיֵרָפcְִמ

יִדְבָעְואeaָרןיִרBהְטeוָהאLְzַָהcְ,הָקBחְרCֶרֶדְלםיִאֵמhְַהןִמדָחֶא
aְהָרֳהָט,cִכְבelָdLְְעַמzִןַניִרְמָאןיcִַהְמcְַאןַניִרhָץֵריֵתְו.הָרֳה,cְעelָא

אֵמָטהָיָהLֶיִמaְןnַָקְלרַמָאdיֵפeג
)cַגצף:(cֶֶרCחְרBהָטְלהָקBןיֵאְור
cֶֶרCחְרBְו,אֵמָטְלהָקGמהָיָהאBליִע
LִיleאֵמָטַחcִעְלBףֵרָטְצִמהָיָהםָל
,י"ִרְלהֶאְרִנןיֵאְו.םִיַלeLָריLֶaִםָתBאְל
cְאָמֲעַטcְןיֵאcֶֶרCחְרBאֵמָטְלהָק,
לBכָיBניֵאיnֵַנםִיַלeLָריaִאeהLֶkְLֶיִפְל
,ַחleיLִ)ב(י"עאlֶָאBחְסtִתNBֲעַל
ןָויkֵ,אֵמָטְלהָקBחְרCֶרLcֵֶיאָכָהלָבֲא
cְהָיָהםִאְוןיִאֵמְטהָצֱחֶמaִריeLָםִיַל
הֶאְרִנאlֶָא.BתNBֲעַלBמְצַעaְלBכָיהָיָה
ןLBאִרaָםNekelֲָעLֶiַןַניִרcְַהְמcִי"ִרְל

:ןיִאֵמhְַהeחcִָיאGְו

םִאְו.Bתָגיִגֲחֵמeהֵחְדַמהzַָא
zֹןָלאָמיְיַקאָהְו,רַמא

aְִנדיִמָתLְאֵמָטְולֵרָע).בסליֵעְל(טָח
,א"ָביִרץֵריֵתְו.ןֶהיֵתBנaְְרָקםיִחLַlְְמ
dָלLֶילֶגֶרaָאֹבָלהָבBחאיִהְוליִאBה
cִעןיBִאְרתַלiָהי,cְְרָדLִןַניaְַקקֶרֶפnָא
cַהָגיִגֲח)cַדף:(cְאֵמָטtָטeןִמר
םֶתאֵבֲהַוהLָnָָתאָבe'רַמֱאLֶpֶ,היiִָאְרָה
Lָnָכ'הe',אָתיִאןֵכְוaַרְיeLַזיִמְל(

cְיִאzַwַLעְלBִאְרתַלiָםִאְו.היzֹרַמא,
יnֵַנהָקBחְרCֶרֶדeaְהֵחkְLֶnְLַlְאLְzַָה
אֹבָללBכָיBניֵאB,Lֶתָגיִגֲחֵמeהֵחְדַמ
aְיBטםBחִמבeַלץzְחeןָויֵכְו,םcְאָל
רַמBלLֵיְו.יִנaַMֵיֵזֲחאָלןLBאִרaָיֵזֲח
cְכָיBֲעַלְואֹבָללNBתaְיBאִרםLBןִמן
יִהְנ,דBעְו.ןָנaַָרcְןיִמeחְתcִ,הָרzBַה
cְִכLֶiְLַlְהֵחeaְֶרֶדCחְרBדַעהָקLְתַע
Lְהָטיִח,LֶHכָיאBזֲחַללBריִלרeLָםִיַל
zBCאֹבָללBכָיםBקָמלkִָמ,םBידBעaְִמ
אֵמָט,דBעְו.רָחָמְלסֵנkִָיְוםeחzְַה
יֵזֲחאָלןLBאִרBaָפeגaְיֵזֲחאָלcְ)חרbֵיִחְו
aַMֵֶאיֵזֲחאָזְחיִמאָכָהלָבֲא,יִנlָאLֶניֵאB
תaְLַaָןLBאִרםBייֵוָהיִכְו.אBבָללBכָי
leֵאaְןַניִרְמָאיֵזֲחאָלcְבbַלַעףַא
cְליֵעְל(םיִרָבcַעף:(cְדיֵבָעaְָניִאCיBיֵמ:

.טיֵהָרְוdיkֵיִסְוdיֵנLְkְַמרַקָע
ןאַמְלאָתיֵלאָכְריCtִַה

תetַקְסיִאֵמהָקBחְרCֶרcֶביLֵָחcְ)ט
הַמe,רַמאzֹםִאְו.ץeחַלְוהָרָזֲע
zַwָרהָנBןָמְחַנבַרהֶצLֶiֲַעNe,cְאָה
יִמקֶרֶפaְרַבָסָקdיֵפbeןָמְחַנבַר
Lֶַקְל(אֵמָטהָיָהnָגצן.(LBזְוןיִטֲחBןיִקְר
רַבָסָקcְ,רַמBלLֵיְו.ץֶרLֶאֵמְטלַע
cְואָלzַLְלeןיִמcְאִרLBהְניִנןe

:תֵמBaְתBאnַטְללBכָיְו

רַבָסרַמ,יִגְלtַיִמָקאָהaְאָמיֵל
רַמeהָיeחְדהָאְמeט

אLְzַָה.הָרezְההָאְמeטרַבָס
אָלְואָיֲחַדיְמהָרֳהָטאָמְלָעיelֵכְל
עַמLְַמ'אֵמָטהֶיְהִייLkִיִא'cְ,הָאְמeט
cְיִאָהLַבְלcBַהְואֵמָטvִיaeהְטרBםיִר.
eןאַמcְטרַבָסeההָאְמezְיִמהָרwְרe
LַtִהְטריBםיִר.eַמqִקיcִכְלelֵאָמְלָעי
cְחeאָיֲחַדיְמהָרֳהָטרַבָסרַמ,הָי

kִיֵרָפְדLִתי,eטרַבָסרַמeַנהָאְמnֵאָיֲחַדיְמי.eַמאָרְקLְיִא,יִכָהעַמLיִצןיֵאְוהֶחְדִנaeֶא)יםיִחְדִנרlָיִדְבָעאaֵןיaְהָרֳהָטaֵןיaְטeהָאְמ:
aָאִרLBן
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :פ

רַבָסרַמe.אָיֲחַדְמאָלהָאְמeט,אָיֲחַדְמהָרֳהָט
eיָהא,רַמzְיִא.אָיֲחַדְמיnֵַנהָאְמeטleיִפֲא
LְיִלLִןיִבָזןָתיeLְיִלLִהְטןָתיBןיִרeLְיִלLִןָתי
ןָתBא,Lיtַhִרaַיִנָמיaִַררַמָא,םיִתֵמיֵאֵמְט
אGְוןLBאִרָהתֶאאGןיBNִעןָניֵאםיִתֵמיֵאֵמְט
לַעןיִבָזeליcְִגִה,יִדְבָעאָלןLBאִרaָ.יִנMֵַה
dיֵלהֵוָה,הָאְמeטaְיִדְבָעאָלcְםיִרBהhְַה
יִדְבָעאָלאָטeעיִמeאָטeעיִמםיִתֵמיֵאֵמְט
aָאִרLBן;aַMִֵנ,יִדְבָעאָליִנvָפְרeיֵאֵמְטםִעןיִבָז
אeaָרeהְלeוָה,ןLBאִרaָיִדְבָעאָלcְםיִתֵמ
חַסtֶַה'ינתמ:יִנLֵחַסֶפְלeחcְִמאָלאeaָרְו
LֶpִקַרְזcָמBנכ"חאְוBעַדLֶהeַה,אֵמָטאvִץי
יֵנtְִמ)א.הvֶַרְמץיvִַהןיֵא,ףbeַהאָמְטִנב.הvֶַרְמ
LֶרְמָאeַהpָעְוריִזBNֵהtֶַה,חַסvִַרְמץיvֶלַעה
תַאְמeטלַעהvֶַרְמץיvִַהןיֵאְוםcַָהתַאְמeט
:הvֶַרְמץיvִַה,םBהzְַהתַאְמeטאָמְטִנ.ףbeַה
עַדBנלָבֲא,עַדBנכ"חאְוקַרְזִנcְאָמְעַט'מג
הָמלַע)ב,eהְניִמְרe.הvֶַרְמאGקַרְזִנכ"חאְו
בֶלֵחַהלַעְורaָNַָהלַעְוםcַָהלַע,הvֶַרְמץיvִַה
Lֶpִאָמְט,aֵןיaְLBגֵגaֵןיaְדיִזֵמaֵןיaְאBסֶנaֵןי
aְצָרBןaֵןיaְדיִחָיaֵןיaְיִצaeאָניִבָררַמָא.ר,
;הָצְרeהדיִזֵמaְןיaֵגֵגaְLBןיB,aֵתָאְמeטג)ג
יaִַר.הָצְרeהאGדיִזֵמaְ,הָצְרeהגֵגB,aְLBתָקיִרְז
Lִתָקיִרְז,רַמָאאָליB,aֵןיaְLBגֵגaֵןיaְדיִזֵמ
אGדיִזֵמaְ,הָצְרeהגֵגB,aְLBתָאְמeט;הָצְרeה
;דיִזֵמaְןיaֵגֵגaְLBןיaֵיֵנָתָקcְאָהאlֶָא.הָצְרeה
ןיaֵגֵגaְLBןיBaֵקָרְזe,גֵגaְLBאָמְטִנ,ק"ה
aְה,דיִזֵמeאָהְו.הָצְרcְיֵנָתָקcָםLֶpִכ"חאוקַרְז
עַדBנלָבֲא,עַדBנכ"חאוקַרְזִנcְאָמְעַט,עַדBנ
עַדBנleיִפֲאcַןיcִַהאeה;אGקַרְזִנכ"חאו
,עַדBנכ"חאוקַרְזִניֵנָתָקcְיאַהְו,קַרְזִנכ"חאו
ןיֵאףbeַהאָמְטִנאָפיֵסיֵנְתִמְליֵעָבcְםMeִמ
,אGעַדBנכ"חאוקַרְזִנleיִפֲאcַ,הvֶַרְמץיvִַה
אָמְטִנ:עַדBנכ"חאוקַרְזִניnֵַנאLָיֵריֵנָתָק
,אָמָחרaַיִמָריֵעaָ)ד:'eכְוםBהzְַהתַאְמeט
kַֹרְמַהןֵהvֶהaְְרָקaְנBה,ןֶהיֵתezְלהָרBטeתַאְמ
תַאְמeטיִריִמְגיkִןַניִרְמָאיִמ;אBGאםBהzְַה
אָמְליִדBא,יִריִמְגאָלןֵהֹכaְ,םיִלָעְבaִ,םBהzְַה
.םיִלָעְבaִש"לְוןֵהֹכaְאָנLְאָל,יִריִמbְאָחְבִזaְד
אGה,איiִָחיaִַר)היֵנָתcְ,ש"ת,אָבָררַמָא
תֵמ.דָבְלaִתֵמְלאlֶָאםBהzְַהתַאְמeטeרְמָא
םBהzְַהתַאְמeטיֵטeעַמְלואָל,יאַמיֵטeעַמְל
cְLֶץֶר,eאָמיֵניִא,ןַניִקְסָעיאַמְבaִםיִלָעְב,
eיִא,ןאַמְבaְַהְמיִמ,ריִזָנpֵיaֵיdא,]א('kִמָייeת
,חַסtֶהBNֵעaְאlֶָא;אָנָמֲחַררַמָא'ויָלָעתֵמ
לַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא)ורַמָאcְןאַמְלאָחיִנָה
ןיִקְרBזְוןיִטֲחLBרַמָאcְןאַמְלאlֶָא,ץֶרLֶיֵאֵמְט
הָרezְההָעeדְיהָאְמeטאLְzַָה,ץֶרLֶיֵאֵמְטלַע
ואָלאlֶָא;ןLֶkֵלkָאGםBהzְַהתַאְמeט,Bל
aְןֵהֹכ,eLְיִמעַמpָdהezְלהָרBטeתַאְמ
םיִלָעְבaִםָלBעְל,אG,ףֵסBיבַררַמָא.םBהzְַה

eחַסֶפְב,eעַמְלeטיֵטeַהתַאְמzְהBםcְטְו.הָביִזeתַאְמzְהBםcְהָביִזGא
ָהיֶלָעeקְרָזְוeטֲחLֶMָםBידֶגֶנkְםBיתֶרֶמLB,רֵמBאיֵסBייaִַר,אָיְנַתָהְו)ז,הvֶַרְמ

aַMֵיִנ

אָלןLBאִרaָ:הָרֳהָטaְרaeיִציִדְבָעיkִ,יִנMֵַלהָאְמeט.אָיֲחַדְמהָרֳהָט
eרֲהָטְוליִאBהcְ,יִדְבָעאָליִנMֵַבe.אָטeעיִמםיִתֵמיֵאֵמְטאָהcְ.יִדְבָע
:יִדְבָעאָליִנaַMֵרaeיִצcְאeaָרְו,BלןיִכיִרְצרaeיִצבBרeאְצְמִנ,ויLְָכַעןיִבָז
Bאחַסtֶַה.אֵמָטאeהLֶעַדBנכ"חאְוBמcָתֶאקַרְזLֶpִחַסtֶַה'ינתמ

חַסtִֶמרeטָפe.הvֶַרְמץיvִַה:םcַָה
Lֵאְמְטִנ:יִנe.aְטויָלָעeַהתַאְמbeף
aְַהןיֵא:תֵמvִַרְמץיvֶַחְו.הiֲָעַלביNBת
tֶחַסLֵיִנ,cְאָהaִLְואָלהָקיִרְזתַעaַר
:dיֵיְחַדאָנָמֲחַרcְ,אeהחַסtֶדַבֱעיֶמ
תeמָייִכְו')ורaְָדd)aַnִיaֵביִתְכcִ.ריִזpַָה
,'eלtְִיםיִנLBאִרָהםיִמiַָהְו','Bגְו'תֵמ
ויָתBנaְְרָקתַאָבֲהםֶדBקתֵמaְאָמְטִנםִא
.םcַָהתַאְמeטלַעהvֶַרְמץיvִַה:רֵתBס
ןִיַיתLְzBִלרezָמe,הָריzBkְLְֵחַלְגִתְו
הvֶַרְמץיvִַהןיֵאְו:םיִתֵמְלאhַnִָלְו
]באָמְטִנםִאְו.ףbeַהתַאְמeטלַע

aְְרָקתַאָבֲהתֵעaְנBסויָתBתֶארֵת
,םBהzְַהתַאְמeטBaְפbeאָמְטִנ:לkַֹה
aְטeקֵפָסתַאְמkְֵרָפְמִדLaַbְיֵרֲה,אָרָמ
איִהיַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהcַ,הvֶַרְמהֶז
cְהezְטהָרeַהתַאְמzְהBםֶהָלם,kִרַמָאְד
aַbְאָרָמ.eַבzBְפֶסzֵָרָפְמ]א[)חאLָלdיִכָה,
kֵרְמָא,דַציeלBִעהָיָהרֶבֶקnְEaַaַתִי
LֶpְִסַנְכzָaB,zַןֶבֶאָהתַחLֶiָLְַבzָָהיֶלָע,
Cיִרָצ]א,BחְסtִהNָָעאLֶHדַעBלעַדBנְו
Cיִרָצןיֵא,הNָָעMִֶמ;יִנLֵחַסtֶתNBֲעַל
הָיָהLֶריִזָנןֵכְו.יִנLֵחַסtֶתNBֲעַל
תֵמBלeרְמָא,ויָתBנaְְרָקאיִבָהְלCֵלBה
עַדBנְו,zָaBְסַנְכLֶpִתִיnְEaַaִַעהָיָה
ןיaֵויָתBנaְְרָקאיִבֵהאLֶHדַעןיBaֵל
ןaְַרָקאיִבָהְלCיִרָצ,ויָתBנaְְרָקאיִבֵהMִֶמ
םBהzְַהרֶבֶקBלeרְמָאלָבֲא.הָאְמeט
ןֶבֶאָהתַחzָaB,zְַסַנְכLֶpִתִיnְEaַaִַע
LֶiָLְַבzָנְו,ָהיֶלָעBלעַדBדַעLֶHא
ןaְַרָקאיִבָהְלCיִרָצ,ויָתBנaְְרָקאיִבֵה
םLָָא,הָאְמeטןaְַרָקeהַמe,]בהָאְמeט
eLְzֵיzBםיִר,eנְמִלליִחְתַמBריִזְנתeת
ןיaֵ'מג:םיִחָבְזִדאzְָפֶסBתaְ.תֶרֶחַא
aְLBגֵגaֵןיaְד"סק.דיִזֵמcְרַמָאָקיִכָה,
LֶfְקָרBaֵןיaְLBגֵגaֵןיaְדיִזֵמ.eְמLַpֵי
cְיאַהLBגֵגeַאדיִזֵמheיֵאָקהָאְמ,
.ןֶהיֵתBנaְְרָקaְ:גֵגLBןַניֵעaָהָקיִרְזלָבֲא
cְעְוריִזָנBNֵהtֶה,חַסezְלהָרBםִא
ןaְַרָקְו,הָאְמeטקֵפְסBaִפbeאָמְטִנ
:הָאְמeטְותLַaָהֶחBדBניֵאדיִחָי
kִיִריִמְגי.cְטeַהתַאְמzְהBמםezֶתֶר
לָבֲא,יִריִמְגִדאeהםיִלָעְבaִ,םֶהָל
aְןֵהֹכGא:אBאָמְליִדaְיִריִמְגאָחְביִז.
aַwְָרaָנBַהתlָלe,aְחַסֶפeְרָקְבaְנBת
תַאְמeטםֶהָלהָרezְהcְיִריִמbְריִזָנ
אָנLְאָלkָCְליִה,ףbeלLֶםBהzְַה
aִאָלְוםיִלָעְבLְאָנaְןֵהֹכ:Gרְמָאאe
ריִזָנaְהָרezְהcְ.םBהzְַהתַאְמeט
.דַבְלaִתֵמaְאlֶָא:חַסtֶהBNֵעְו
:eרezְהאGקֵפָסתBאְמeטרָאLְלָבֲא
eןאַמְב.aְיִמzֶטעַרֱאeַהתַאְמzְהBם
יִא:הָרezְהאGרַמָאָקcְ,ץֶרBcְLֶז
aְַהְמיִמריִזָנpְאָיaֵיd.יִפֲאleטeאְמBת
cְLֶַו[ץֶרcְַסִל]יאzBניָיְנִמרBתַאָבֲהַו
.ביִתkְ'ויָלָעתeמָייִכְו':ויָתBנaְְרָק
'tֶהֶז'עַתLBגֵג,'tִאְתBגדיִזֵמהֶז'ם[,
aִתיֵרְכBת)cַןאַמְלאָחיִנָה:).טף
cְַקְל.רַמָאnָןaְִאָהקֶרֶפMָה)cַצף:(:
.םיִלָעְבaִםָלBעְל:ןֵהֹכaְואָלאlֶָאג"ה
eעְבBNֵהtֶחַס,eַקְדLְָלאָיCאָלאָה
אkָיִא,יִתיִרֲחַאהָאְמeטdיaֵאָיpְַהְמ

קֵפָסLֶlB,cְיִעיִבaַMְבָזןBגkְהָביִזcְםBהzְַהתַאְמeטcְאיiִָחיaִַרןַניִעְמLְַאְו,ויָלָעםיִקְרBזְוםיִטֲחLBןיֵאְוםיִמָיתַעְבLִאיִהLֶהָביִזתַאְמeט
:dיaֵאָלְסָפe,םBהzְַהתַאְמeטdָלאָיְוָהְו,אָתְרBאְליֵזֲחcַץֶרLֶאֵמְטkִאeהיֵרֲהַוהֶאְרִיאGקֵפָס,הָנLֶnָהַמלkָרzBְסִיְוםiBַההֶאְרִיאLֶnָאeה

aַMֵיִנ

aָאִרLBְגִה,יִדְבָעאָלןcִליeַהלַעןיִבָזhְהBכןיִרe'.י"ִרְלהֶאְרִנ
cִל"סkְְובַרGאkִLְמeלֵאcְֲעַיְו'רַמָאNeַהתֶאtָחַס

aְמBדֲעB'תַדְבָעיאַמaֵיd,cִיֵדיִדְלdkֵןָויLֶרןיֵאBהְטבBיִמאָלןיִרcְחe
Lֵריe'.tֵכאֵמָטאeהLֶעַדBנכ"חאְוBמcָקַרְזִנ:יִנLֵחַסֶפְלםיִאֵמְט
aַweסֵרְטְנ'Lֶהeַה'אֵמָטאcָאםB
תַאְמeטְבcִ,א"ָביִרְלהLֶָקְו.רaָNַָה
aָNָץיִצכ"ערGַרְמאvֶֶאהָליִכֲאַלהlָא
הvֶַרְמץיvִַהד"מְכe,יִנLֵחַסtִֶמרBטְפִל
אlֶָאיֵעaָאָלcְןָתָניaִַרְכe,)טתBליִכֲאלַע
אָמֲעַט'קיֵיcָיִכיֵהכ"אְו,)ייֵזֲחַדאָרְבַג
cְנכ"חאְוקַרְזִנBנאָה,עַדBכ"חאְועַד
Bרְטָפְלeניְיַהְו,'ץיִצהvֶַרְמאGקַרְזִנ
eניְיַהיvֵַרְמאָלcְאָהכ"עְו,יִנLֵחַסtִֶמ
,דיִזֵמְלגֵגLBןיaֵגיlֵַפְמcִִמ,ןָנaַָרcְִמ
.צףcַתBמָבְי(הaַָרהMִָאָהaְרַמָאןֵכְו

חַסֶפaְןָנaַָרdיֵליִביiְַחְמיִכיֵהְו,)םLְָו
Lֵיִנ,kֵןָויcְִמcְאBאָתיְיַרtָטeיֵוָה,ר
):חעףcַ(ליֵעְלאָה,דBעְו.הָרָזֲעaָןיelִח
zְאָמְטִנןַנaָNַָקבֶלֵחְורiָניֵאםיBזBקֵר
dָליֵקBמcְ,ןָנaַָרcְִמeניְיַהְוםcַָהתֶא
kְַרaִאָהכ"אְו,ןָתָניcְליֵעְלבַרקיֵיָד
,ןָנaַָרcְִמleיִפֲאeניְיַה'הָצְרeהקַרָזםִא'
רַמָאָקcְִמ,יֵריְיַמהָקיִרְזםֶדBקעַדBנְו
GרְזִיאBא"ָביִרְלהֶאְרִנְו.קcְיֵריְיַמאָל
אָהְו,םcָתַאְמeטaְאlֶָאןיִתיִנְתַמ
kָCרַחַאְועַדBנאָה'אָרָמaַbְקיֵיָדְד
,הָליִכֲאaַרaָNָריzִַהְלeניְיַה,'אGקַרְזִנ
eהיִמ.יִנLֵחַסtֶתNBֲעlִַמרeטtָלָבֲא
אָהcְ,סֵרְטְנweַהeLריtֵבMֵיַיְלLֵי
ריִטְקַהְלeניְיַההvֶַרְמץיvִַהרַמָאָקְד
אGקַרְזִנכ"חאְועַדBנאָה,ןיִרeמיֵאָה
רeטָפe,םיִרeמיֵאָהריִטְקַהְלהvֶַרְמ

:יִנLֵחַסtִֶמ

.קַרְזִנkָCרַחַאְועַדBנןיcִַהאeה
'רdcְיֵקְחceיאַמכ"א,ת"אְו

LִַחְלאָליlֵקaֵטןיeתָקיִרְזִלהָאְמB,kֵןָוי
cְואָלcַיֵנָתָקאָקוְוaְקַרְזִנןיִתיִנְתַמ
אָליLִ'רcְ,י"ִררֵמBאְו.עַדBנכ"חאְו
יאnַַאאlֶָא,dָרְמַאאָיeLְקCַהַאואָל
cְיֵרָפCaְַהwBַרץֵמaָחָנְמ(הBתcַהכף:(
,הvֶַרְמץיvִַההָמלַעcְאָתיְיַרCaַָהַא
BקָרְזeאָמְטLֶpִםcָיֵנָתָקcְאָתיְיַרaִָמ
aְLBהגֵגeהָצְרaְדיִזֵמGהאeאָכָהְו,הָצְר

:אָניִבָרcְאָצeריzֵבbַַאdיֵלקיqִַא

םBהzְַהתַאְמeטיֵטeעַמְלואָל
cְLֶיִכיֵה,ת"אְו.ץֶרLַiָיC

אnֵַטְמאGאָהְו,ץֶרaְLֶםBהzְַהתַאְמeט
dָניֵאםBהzְַהתַאְמeטְו,עbַָמaְאlֶָא
aְלָגeֶאיlָכְמאeqֶמָטְוהeןaְרָפָע,
aְאןֶבֶתBaִרְצBדר[,kִַקְלאָיְנַתְדnָן
)cֵַיְו.):אפףLלBרַמkְגBןLֶסיִנְכִה

:עַגָנְורָפָעBaְדָי

רַמָא'ויָלָעתֵמתeמָייִכְו'ריִזָנaְיִא
אָמְליcִ,י"ִרְלdַמיzֵ.אָנָמֲחַר

טַחLָםִאpָdיִמאָקְפָנְו,ריִזָנaְםָלBעְל
ןֵכְו.ץיִציvֵַרְמאָלcְ,אָמְטִנְו]התBנaְָרָק
ד"מְלאlֶָארַמָאָקeC,cְמָסaְהLֶָק
LBזְוןיִטֲחBכןיִקְרe',ִמאָהkָקָמלBם
BחְסtִטַחLָםִאְל°pָdיִמאָקְפָנ
kִַריֵפְדLְzִאְו.יBי"ִררֵמcְאָלaָיֵע
אָחְביִזְבcִטLBְפיzִכ"אcְ,יִכָהרַמיֵמְל
:ןֵהֹכaְש"לְוםיִלָעְבaִאָנLְאָליִריִמְג

ואָל
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הוצמרנ
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פ"ק'להמד"פ'יימבגס
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תאיבתוכלהמד"פ'יימדהס
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:חיהכלה

=
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